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«Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el 
cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi.» 
(Jn 15,4).

Amb cors agraïts

Amb aquesta Declaració Conjunta, expressem gratitud joiosa a Déu per aquest 
moment de pregària en comú a la Catedral de Lund, quan comencem l'any en què 
es commemora el cinc-cents aniversari de la Reforma. Els cinquanta anys de 
constant i fructuós diàleg ecumènic entre catòlics i luterans ens ha ajudat a superar
moltes diferències, i ha fet més profunda la nostra mútua comprensió i confiança. 
Alhora, ens hem acostat més els uns als altres a través del servei al proïsme, sovint
en circumstàncies de sofriment i persecució. A través del diàleg i el testimoniatge 
compartit, ja no som estranys. Més aviat, hem après que allò que ens uneix és més
del que ens divideix.

Passar del conflicte a la comunió

Tot i que estem agraïts profundament pels dons espirituals i teològics rebuts a 
través de la Reforma, també reconeixem i lamentem davant de Crist que luterans i 
catòlics hàgim danyat la unitat visible de l'Església. Les diferències teològiques 
van anar acompanyades de prejudici i de conflictes, i la religió va ser 
instrumentalitzada amb finalitats polítiques. La nostra fe comuna en Jesucrist i el 
nostre baptisme ens demana una conversió permanent, perquè deixem enrere els 
desacords històrics i els conflictes que obstrueixen el ministeri de la reconciliació. 
Tot i que el passat no es pot canviar, el que es recorda i com es recorda, pot ser 
transformat. Resem per la curació de les nostres ferides i de la memòria, que 
ennuvolen la nostra visió recíproca. Rebutgem de manera enèrgica tot odi i 
violència, passada i present, especialment la comesa en nom de la religió. Avui, 
escoltem el manament de Déu de deixar de banda qualsevol conflicte. 
Reconeixem que som alliberats per gràcia per a caminar cap a la comunió, a la 
qual Déu ens crida constantment.

El nostre compromís per un testimoni comú

A mesura que avancem en aquests episodis de la història que ens pesen, ens 
comprometem a testimoniar junts la gràcia misericordiosa de Déu, feta visible en 
Crist crucificat i ressuscitat. Conscients que la manera en què ens relacionem els 
uns amb els altres dóna forma al nostre testimoni de l'Evangeli, ens comprometem
a seguir creixent en la comunió fundada en el Baptisme, mentre intentem treure 
els obstacles restants que ens impedeixen assolir la plena unitat. Crist desitja que 
siguem un, perquè el món cregui (Jn 17,21).

Molts membres de les nostres comunitats anhelen rebre l'Eucaristia en una taula, 
com a expressió concreta de la unitat plena. Sentim el dolor dels qui comparteixen
la seva vida sencera, però no poden compartir la presència redemptora de Déu en 
la taula de l'Eucaristia. Reconeixem la nostra responsabilitat pastoral conjunta per 
respondre a la fam i a la set espiritual del nostre poble per tal de ser un en Crist. 



Anhelem que sigui curada aquesta ferida en el Cos de Crist. Aquest és el propòsit 
dels nostres esforços ecumènics, que desitgem que progressin, també amb la 
renovació del nostre compromís en el diàleg teològic.

Demanem a Déu que catòlics i luterans siguin capaços de testimoniar junts 
l'Evangeli de Jesucrist, convidant a la humanitat a escoltar i rebre la bona notícia 
de l'acció redemptora de Déu. Demanem a Déu inspiració, impuls i fortalesa 
perquè puguem seguir junts en el servei, defensant els drets humans i la dignitat, 
especialment la dels pobres, treballant per la justícia i rebutjant tota forma de 
violència. Déu ens convoca per estar a prop de tots els que anhelen dignitat, 
justícia, pau i reconciliació. Avui, en particular, elevem les nostres veus perquè 
s'acabi la violència i el radicalisme, que afecta molts països i comunitats, i a 
innombrables germans i germanes en Crist. Nosaltres, luterans i catòlics, instem a 
treballar conjuntament per acollir l'estranger, per socórrer les necessitats dels que 
són forçats a fugir a causa de la guerra i la persecució, i per defensar els drets dels 
refugiats i dels que busquen asil.

Avui més que mai, comprenem que el nostre servei conjunt en aquest món s'ha 
d'estendre a la creació de Déu, que pateix explotació i els efectes de la cobdícia 
insaciable. Reconeixem el dret de les generacions futures a gaudir d'allò creat per 
Déu amb tot el seu potencial i bellesa. Preguem per un canvi de cor i ment que 
condueixi a una actitud amorosa i responsable en la cura de la creació.

Un en Crist

En aquesta ocasió propícia, manifestem la nostra gratitud als nostres germans i 
germanes, representants de les diferents comunitats i associacions cristianes 
mundials, que són presents i els que s'uneixen a nosaltres en l'oració. En 
comprometre'ns de nou a passar del conflicte a la comunió, ho fem com a part de 
l'únic Cos de Crist, en el qual estem incorporats pel Baptisme. Convidem als 
nostres interlocutors ecumènics perquè ens recordin els nostres compromisos i per
animar-nos. Els demanem que segueixin resant per nosaltres, que caminin amb 
nosaltres, que ens sostinguin vivint els compromisos d'oració que manifestem 
avui.

Exhortació als Catòlics i Luterans del món sencer

Exhortem totes les comunitats i parròquies luteranes i catòliques a que siguin 
valentes, creatives, alegres i que tinguin esperança en el seu compromís per 
continuar el gran itinerari que tenim davant nostre. En comptes dels conflictes del 
passat, el do de Déu de la unitat entre nosaltres guiarà la cooperació i farà més 
profunda la nostra solidaritat. Nosaltres, catòlics i luterans, acostant-nos en la fe a 
Crist, resant junts, escoltant-nos els uns als altres, i vivint l'amor de Crist en les 
nostres relacions, ens obrim al poder del Déu únic i trinitari. Arrelats en Crist i 
donant testimoni d'ell, renovem la nostra determinació per ser fidels missatgers de 
l'amor infinit de Déu per a tota la humanitat.


